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21 باملئة خالل يونيو احتياطي الكويت األجنبي يواصل االرتفاع بنسبة 
للشهر الثالث على التوالي واصل االحتياطي األجنبي 
الرسمي لدولة الكويت ارتفاعه، مسجالً منو خالل يونيو 
السابق بنسبة %20.99 على أساس سنوي، وذلك حسب 

اإلحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت املركزي.
وسجلت األصول االحتياطية للكويت بنهاية يونيو 
السابق 13.92 مليار دينار )45.65 مليار دوالر(، مقابل 

11.51 مليار دينار )37.74 مليار دوالر( بنفس الشهر 
م��ن 2019. وعلى أس��اس ش��ه��ري، ارت��ف��ع االحتياطي 
األجنبي للكويت بنسبة %1.83، علماً بأنه كان يبلغ 

13.67 مليار دينار في مايو 2020.
يشار إلى أن النمو السنوي لالحتياطي األجنبي، دعم 
بارتفاع مجموع العملة والودائع بنسبة %21.74 إلى 

13.114 مليار دينار، مقابل 10.772 مليار دينار في 
يونيو 2019، مع منو شهري 1.86%.

وإل��ى جانب ذل��ك فقد ارتفع وض��ع االحتياطي لدى 
الصندوق بنسبة %51.81 إلى 214.2 مليون دينار، 
مقابل 141.1 مليون دينار في يونيو 2019، مع منوها 

شهرياً ب�5.73%.

توقع بنك الكويت الوطني في تقرير 
حديث، أن يشهد االقتصادي الكويتي 
مزيداً من التراجع في الربع الثاني من 
عام 2020 بعد فرض إج��راءات احلظر 
الشامل واجلزئي على مدار شهري أبريل  

ومايو بسبب تفشي وباء كورونا.
وقال بنك الكويت الوطني في التقرير 
ال��ص��ادر أم��س االث��ن��ن، إن��ه ف��ي األم��د 
القريب فمن شبه امل��ؤك��د أن ينخفض 
النمو غير النفطي في الكويت بشكل 
ملحوظ بالربع الثاني من عام 2020 
نظراً لتأثره بإجراءات احلظر الشامل 
والذي مت فرضه في شهر مايو ولم يتم 
تخفيفه إال في شهر يونيو نظراً الرتفاع 

حاالت اإلصابة بفيروس كورونا.
وبالنظر إلى التأثيرات االقتصادية 
التي شهدتها بعض االقتصادات املتقدمة، 
والتي أعلنت بياناتها االقتصادية عن 
ف��ت��رة ال��رب��ع ال��ث��ان��ي، ت��وق��ع »الكويت 
ال��وط��ن��ي« أن ي��ك��ون االن��خ��ف��اض ح��اًدا 
للغاية وأن يتخطى نسبة )3.5%-( 

املسجلة في الربع األول.
وطبقاً للتقرير، فهو األم��ر املتوقع 
بالنظر إلى إغ��الق أنشطة األعمال إلى 
حد كبير، وبقاء املوظفن في منازلهم 
أو تسريحهم، واق��ت��ص��ار االستهالك 

احمللي في الغالب على امل��واد الغذائية 
وال���ض���روري���ات، إض��اف��ة إل���ى تعليق 

النفقات الرأسمالية للحكومة.
كما أنه في ظل عودة تطبيق اتفاقية 
األوبك وحلفائها خلفض معدالت اإلنتاج 
في مايو ويونيو، مت تقليص إنتاج النفط 
بشدة. لذلك فأنه من املتوقع أن يعكس 
معدل النمو الكلي تراجع منو ك��اًل من 

القطاعن النفطي وغير النفطي.
وأش��ار تقرير البنك إل��ى أن بيانات 
اإلدارة املركزية لإلحصاء كشفت عن 
استمرار انكماش االقتصاد الكويتي 
للربع الثاني على ال��ت��وال��ي. إذ سجل 
ال��ن��اجت احمللي اإلجمالي احلقيقي في 
الربع األول من ع��ام 2020 انخفاضاً 
بنسبة %1، على أس��اس سنوي، بعد 
انخفاض معدل النمو في الربع الرابع 
م��ن ع��ام 2019 بنسبة %1.1، على 

أساس سنوي.
وساهم تراجع أنشطة األع��م��ال في 
م���ارس امل��اض��ي ع��ل��ى خلفية جائحة 
فيروس كورونا املستجد )كوفيد 19( 
في زي��ادة األوض��اع س��وءاً، إذ انخفض 
الناجت احمللي اإلجمالي في الكويت على 
أس��اس ربع سنوي بنسبة %2.5 فيما 
يعد أبطأ معدل منو يسجله االقتصاد 

الكويتي منذ الربع األول من عام 2019.
وك���ان االن��خ��ف��اض ف��ي من��و ال��ن��اجت 
احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي ان��ع��ك��اس��اً لتراجع 
نشاط القطاع غير النفطي )3.5%- 
على أساس سنوي، %5.4- على أساس 
ربع سنوي(. وفي املقابل، ارتفع الناجت 
احمللي اإلجمالي النفطي )%1.2+ على 
أساس سنوي، %0.1+ على أساس ربع 
سنوي(، وبلغت مساهماتهما النسبية 
للنمو اإلجمالي %1.6- و %0.6+، على 

التوالي.
بلغ املعدل السنوي النكماش النشاط 
غير النفطي أشد مستوياته على مدار 
ثمان فترات ربع سنوية من البيانات 

املنشورة.
وعلى األرجح، بدأ النشاط التجاري 
ف��ي ال��ت��راج��ع خ��الل شهر م���ارس بعد 
ص���دور اوام����ر للموظفن للبقاء في 
منازلهم وقيام احلكومة بفرض إجراءات 
حظر التجول اجلزئي في إطار جهودها 
الح��ت��واء تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا في 

الكويت.
وسجلت العديد من القطاعات الفرعية 
تراجعاً في معدل مساهمتها في الناجت 
احمللي اإلجمالي، مبا في ذل��ك اإلدارة 
العامة وال��دف��اع )%5.9- على أساس 

سنوي(، والوساطة املالية والتأمن )-
%0.5 على أساس سنوي(، والتعليم )-
٪17.2 على أساس سنوي( واالتصاالت 

)%12.2- على أساس سنوي(.
وك���ان ت��راج��ع أداء اإلدارة العامة 
والدفاع مفاجئاً نظراً ألن إنتاج اإلدارة 
العامة يتسم بالثبات وع��ادة ما يتخذ 

النمو اجتاه تصاعدياً.
ف���ي امل���ق���اب���ل، س��ج��ل��ت ق��ط��اع��ات 
الصناعات التحويلية )%3.8+ على 
أس����اس س���ن���وي(، وجت�����ارة اجلملة 
وال��ت��ج��زئ��ة )%10.2+ ع��ل��ى أس��اس 
سنوي( و »اخلدمات األخ��رى« )مبا في 
ذلك األنشطة العقارية( )%1.2+ على 
أس��اس سنوي( منو معدل مساهمتها 
جت��اه الناجت احمللي اإلجمالي مقارنة 

بالعام السابق.
ارتفع منو الناجت احمللي اإلجمالي 
النفطي للمرة األول��ى منذ الربع األول 
من عام 2019 بنسبة %1.2 على أساس 
سنوي. ويتسق ذلك مع الزيادة السنوية 
في إنتاج النفط اخلام خالل الفترة ذاتها 
)%1.1+ على أساس سنوي(، إذ مت رفع 
اإلنتاج من 2.71 مليون برميل يومياً إلى 
2.74 مليون برميل يومياً، في املتوسط، 

وفقاً للمصادر الرسمية.

2020 توقعات مبزيد من التراجع لالقتصاد الكويتي بالربع الثاني من 

ارتفعت بورصة الكويت في ختام جلسة أمس 
االثنن، حيث صعد مؤشرها العام %0.48، وارتفع 
السوق األول %0.64، وسجل املؤشر الرئيسي 
من��واً بنسبة %0.06، بينما ك��ان »رئيسي 50« 

املتراجع الوحيد بنحو طفيف نسبته 0.02%.
وزادت سيولة البورصة بنسبة %65 لتصل 
إلى 29.14 مليون دينار مقابل 17.66 مليون دينار 
ب��األم��س، فيما تراجعت أحجام ال��ت��داول بنسبة 
طفيفة بلغت %0.7 لتصل إل��ى 195.06 مليون 

سهم مقابل 196.43 مليون سهم بجلسة األحد.
وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة 
ال��س��ل��ع االس��ت��ه��الك��ي��ة بنحو %3.33، وصعد 
االتصاالت بواقع %0.67. كما ارتفع مؤشر قطاع 
البنوك %0.65 بدفع من توالي إعالنات البنوك 

املُدرجة عن بياناتها املالية.
في املقابل، تراجعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى 
يتصدرها التأمن بانخفاض نسبته %1.64، يليه 
الصناعة بواقع %0.32، ثم املواد األساسية بنحو 
%0.13، وأخيراً النفط والغاز بتراجع طفيف قدره 

.0.03%
وجاء سهم »ثري��ا« على رأس القائمة اخلضراء 
لألسهم املُدرجة بنمو كبير نسبته %65.06، بينما 
تصدر سهم »أسمنت الفجيرة« القائمة احلمراء 

ُمتراجعاً بنحو 8.81%.
وحقق سهم »بيتك« أنشط سيولة بالبورصة 
بقيمة 4.96 مليون دينار ُمرتفعاً %0.51، فيما 
تصدر سهم »بتروجلف« نشاط الكميات بتداول 

53.3 مليون سهم ُمرتفعاً 3.63%.

أسهم البنوك تصعد مبؤشرات البورصة 
وسط حتسن ملموس بسيولة السوق

ارت��ف��ع صافي رب��ح ش��رك��ات ال��ص��راف��ة ف��ي دول��ة 
الكويت خ��الل النصف األول من ع��ام 2020 بنسبة 
%56.41 على أساس سنوي، وذلك حسب النشرة 
اإلحصائية الشهرية ال��ص��ادرة ع��ن بنك الكويت 

املركزي اليوم األحد.
وسجل صافي ربح شركات الصرافة في الستة 
أشهر األولى من العام اجلاري 13.78 مليون دينار 
)45.19 مليون دوالر(، مقابل 8.81 مليون دينار 

)28.89 مليون دوالر( بنفس الفترة من 2019.
ودع��م النمو السنوي ألرب��اح شركات الصرافة 
ارتفاع إجمالي إيراداتها بالنصف األول من 2020 
بنسبة %15.59 عند 35.22 مليون دينار، علماً بأنها 
كانت تبلغ 30.47 مليون دينار في الفترة املماثلة من 

العام السابق. وأشارت البيانات إلى أن املصروفات 
واألعباء األخرى للشركات انخفضت بنسبة 1.01% 
إلى 21.44 مليون دينار، علماً بأنها كانت تبلغ في 
الستة أشهر األول��ى من 2019 نحو 21.66 مليون 
دينار. وطبقاً لبيانات املركزي الكويتي، تراجع عدد 
شركات الصرافة يونيو إلى 38 شركة، مقارنة ب��40 

شركة في ختام الشهر املماثل 2019.
ورغم تراجع عدد شركات الصرافة إال أن أصولها 
ارتفعت بختام يونيو السابق بنسبة %17.59عند 
240.1.2 مليون دينار، مقارنة ب��204.2 مليون دينار 
نهاية نفس الشعر من العام السابق. وينشط سوق 
الصرافة في الكويت ليخدم أكثر من 4 مالين نسمة، 

منهم %70 وافدين.

أرباح شركات الصرافة الكويتية 
56 باملئة في النصف األول ترتفع 

أظ��ه��رت البيانات املالية للبنك 
ال��ت��ج��اري الكويتي ت��راج��ع أرب��اح 
البنك في النصف األول من العام 
اجلاري بنسبة 87.8 % على أساس 

سنوي.
وبحسب نتائج البنك للبورصة 
الكويتية امس االثنن، بلغت أرباح 
الفترة 1.196 مليون دينار )3.92 
مليون دوالر(، مقابل أرب��اح بقيمة 
9.809 مليون دينار )32.17 مليون 
دوالر( للنصف األول من عام 2019.

وق��ال البنك في بيان للبورصة 
إن ت��راج��ع األرب����اح خ���الل ف��ت��رات 
املقارنة يعود بشكل رئيسي إلى 
انخفاض صافي إي���رادات الفوائد 
والرسوم والعموالت وصافي الربح 
من التعامالت بالعمالت األجنبية 
واإلي������رادات التشغيلية األخ���رى 
التي مت تعويضها جزئياً عن طريق 
ان��خ��ف��اض امل��ص��اري��ف التشغيلية 
وانخفاض ُمخصصات هبوط القيمة 

واملُخصصات األخرى.
وسجل البنك أرباحاً بقيمة 853 
ألف دينار في الربع األول من العام 
اجل���اري، مقارنة بربح ق��دره 952 

أل��ف دي��ن��ار لنفس الفترة م��ن عام 
2019، بتراجع نسبته 10.4 %.

وبلغت أرب���اح البنك ف��ي الربع 
الثاني من العام اجل��اري 343 ألف 
دينار، بتراجع نسبته 96.1 % عن 
مثيلتها في الفترة ذاتها من العام 
املاضي البالغة آنذاك 8.857 مليون 

دينار.

وح���ول تأثير جائحة فيروس 
كورونا على النتائج املالية للفترات 
السابقة، قال البنك إنه مت االعتراف 
بصافي االنخفاض في القيمة العادلة 
لالستثمارات مببلغ 34 مليون دينار 
من خالل الدخل الشامل اآلخر خالل 

الستة أشهر األولى من عام 2020.
وأوضح أن االنخفاض في القيمة 

العادلة يرجع بشكل أساسي إلى 
التأثير املجمع لفيروس كورونا 
املستجد )كوفيد 19( وعوامل أخرى 

مرتبطة بأوضاع السوق.
وبالنسبة للتأثير على األرصدة 
املدينة، أوض��ح البنك أن املجموعة 
ق��ام��ت ب��ت��أج��ي��ل حت��ص��ي��ل أق��س��اط 
ال��ق��روض االستهالكية واملُقسطة 
وكذلك أقساط البطاقات االئتمانية 
املُستحقة وذلك من 1 أبريل 2020 
حتى 30 سبتمبر 2020، مع متديد 
األجل النهائي الستحقاق القروض 

لفترة 6 أشهر.
وب��ح��س��ب ال��ب��ي��ان، ف��ق��د أس��ف��ر 
تأجيل األقساط عن خسارة قدرها 
13 مليون دينار نتيجة التعديالت 
وال��ت��غ��ي��ي��رات ال��ت��ي ط����رأت على 
التدفقات النقدية التعاقدية األصلية 
ومت االعتراف بهذه اخلسارة ضمن 

األرباح احمُلتفظ بها.
اجلدير بالذكر أن البنك التجاري 
الكويتي لم يسجل أية أرباح بالعام 
امل���اض���ي، ف��ي��م��ا حت���ول للخسارة 
بنهاية الربع األخير من العام بقيمة 

16.623 مليون دينار.

1.19 مليون دينار في النصف األول سجلت 

6 أشهر 87.8 باملئة خالل  أرباح »التجاري« تتراجع 

ق���ال ال��رئ��ي��س التنفيذي ملجموعة 
بنك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي، ع��ص��ام جاسم 
الصقر، إنه من السابق ألوان��ه احلديث 
ع��ن توزيعات األرب���اح السنوية لعام 
2020 حيث ما نزال في منتصف العام 
إض��اف��ة إل���ى أن ال��ت��وزي��ع��ات بطبيعة 
احل��ال تعكس الربحية ورأس امل��ال مع 
نهاية العام وذلك بعد تقييم وضع رأس 
امل��ال اخلتامي واحتياجات رأس املال 
املستقبلية، ُمشيراً إلى أن أولويات البنك 
تتمثل في احلفاظ على مركز قوي لرأس 
املال وتوفير مصدات مالية مبا يتسق مع 
التوجهات التي حرصنا على اتباعها على 

مر السنن.
وبحسب بيان للبنك، قال الصقر على 
هامش مؤمتر احملللن لنتائج النصف 
األول م��ن ال��ع��ام 2020، »إن األشهر 
القليلة املاضية شهدت حت��دي��ات على 
كافة املستويات ج��راء تداعيات تفشي 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
والتي اتخذت على إثرها احلكومات في 
أنحاء العالم تدابير صارمة في إطار 
مساعيها للسيطرة على تفشي اجلائحة، 
إال أن تلك التدابير انعكست سلباً على 
النشاط االق��ت��ص��ادي وك��ذل��ك الثقة في 

مناخ األعمال على مستوى العالم«.
تأثر األعمال 

وأوض��ح الصقر أن أعمال املجموعة 
ت��أث��رت ف��ي معظم املناطق اجلغرافية 
التي تعمل بها خاصة مع مواجهة بيئة 
تشغيلية شديدة الصعوبة عبر شبكة 
أعمالها، حيث حقق أرباحاً للربع األول 
بواقع 77.7 مليون دينار ونحو 33.4 
مليون دي��ن��ار بالربع ال��ث��ان��ي، ليصل 
إجمالي أرب��اح النصف األول من 2020 
ح��وال��ي 111.1 مليون دي��ن��ار بتراجع 

%47 على أساس سنوي.
وأش���ار إل��ى أن االق��ت��ص��اد الكويتي 

تعرض لضغوط كبيرة وأث���رت فترة 
اإلغالق الطويلة سلباً على أنشطة البنك، 
حيث تشير التوقعات إل��ى أن الناجت 
احمللي اإلجمالي ه��ذا ال��ع��ام سينكمش 
بنحو %6 على خلفية انكماش الناجت 
احمللي اإلجمالي غير النفطي بنسبة 4%.

وّبن الصقر أن تدابير احتواء جائحة 
»كورونا« تنوعت ما بن عمليات إغالق 
األنشطة االقتصادية إل��ى ف��رض حظر 
التجول وإغ���الق احل���دود مب��ا أدى إلى 
التأثير سلباً على املعنويات وإح��داث 

صدمة ش��دي��دة لالقتصادات العاملية، 
فيما كان تأثير اجلائحة في دول مجلس 
ال��ت��ع��اون اخلليجي أك��ث��ر ح��دة نتيجة 
للتراجع الشديد ال��ذي شهدته أسعار 
النفط وما لذلك من تأثير على النشاط 

االقتصادي وعجز امليزانية.
وأوض����ح أن���ه خ���الل ال��ن��ص��ف األول 
من 2020، شهدت معظم دول مجلس 
التعاون اخلليجي ضعف في أوض��اع 
املالية العامة مع توقعات بتسجيل عجز 

استثنائي كبير في ميزانيات عام 2020.
وق��ال الصقر :«إن تطبيق إج��راءات 
احل��ظ��ر ال��ش��ام��ل وت��ب��اط��ؤ ال��ن��ش��اط 
االقتصادي، خاصة خالل الربع الثاني 
من العام احلالي، كان لهم تأثيراً كبيراً 
ع��ل��ى عملياتنا. ح��ي��ث أدى انخفاض 
حجم امل��ع��ام��الت إل��ى ت��راج��ع ال��رس��وم 
والعموالت، في حن أدى خفض سعر 
اخلصم إل��ى وض��ع املزيد من الضغوط 

على هامش الفائدة«.
وتابع: »باإلضافة إلى ذلك، فإن تأثير 
انكماش الناجت احمللي اإلجمالي غير 
النفطي وتراجع أسعار النفط وامتداد 
فترة احلظر قد أدت جميعها إلى زيادة 
مستويات ع��دم اليقن ح��ول توقعات 
التدفقات النقدية للعديد من عمالئنا مبا 

أدى بدوره إلى رفع املخصصات«.

ألوانه« »سابق  األرباح  توزيعات  عن  احلديث  »الوطني«:  لـ  التنفيذي  الرئيس 

عصام جاسم الصقر

»االمتياز« تتحول إلى اخلسارة 
14 مليون دينار بقيمة 

أظ��ه��رت البيانات املالية لشركة مجموعة 
االمتياز االستثمارية حتول الشركة للخسارة 
في النصف األول من العام اجلاري مقارنة بنفس 

الفترة من العام املاضي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية 
ام��س االثنن، بلغت خسائر الفترة 14 مليون 
دينار )45.91 مليون دوالر(، مقابل أرباح بقيمة 
22.97 مليون دينار )75.32 مليون دوالر( 

للنصف األول من عام 2019.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع 
النتائج خالل فترات املقارنة يعود إلى أصول 
املجموعة التي ت��أث��رت بسبب انكشافها على 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري مم��ا أدى إل��ى خسائر غير 
ُمحققة من التغير في القيمة العادلة للعقارات 
االستثمارية. كما يعود تراجع النتائج أيضاً إلى 
انخفاض قيم بعض األسهم املُدرجة والتي نتجت 
عنها خسائر غير ُمحققة من التغير في القيمة 
العادلة مل��وج��ودات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح أو اخلسائر.
وسجلت ال��ش��رك��ة خسائر بقيمة 16.86 
مليون دينار في الربع األول من العام اجلاري، 
مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام املاضي 

البالغة 799.84 أل��ف دي��ن��ار. وبلغت أرب��اح 
الشركة في الربع الثاني من العام اجلاري 2.86 
مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 22.17 مليون 
دي��ن��ار للفترة ذات��ه��ا م��ن ع��ام 2019، بتراجع 
نسبته %87.1. وح��ول تأثير جائحة فيروس 
كورونا على النتائج املالية للفترات السابقة، 
قالت الشركة إنه مت تسجيل خسائر انخفاض 
في قيمة العقارات قيد التطوير مببلغ 1.254 
مليون دينار، وتسجيل خسائر غير ُمحققة من 
التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 
مببلغ 6.643 مليون دينار. كما انخفضت القيمة 
ال��ع��ادل��ة الس��ت��ث��م��ارات املجموعة ف��ي األوراق 
املالية غير املُسعرة التي حتتفظ بها »االمتياز« 
واملُصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من 
خالل األرب��اح أو اخلسائر وذلك مببلغ 8.451 
مليون دينار. وقالت الشركة إن جائحة كورونا 
ال يوجد لها تأثير على استمرارية الشركة، 
موضحة بأنها قامت باتخاذ بعض اإلج��راءات 
واخلطوات للحد من اآلثار االقتصادية املترتبة 
على تفشي اجل��ائ��ح��ة، أب��رزه��ا احل��ف��اظ على 
السيولة داخل املجموعة من خالل إدارة ومتابعة 

التدفقات النقدية.
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